
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABN Amro blokkeert uitbreiding aXiehuis!! 

 

Het aXiehuis is van plan haar dienstverlening uit te breiden. Hoewel wij deze uitbreiding in principe 

volledig kunnen financieren vanuit eigen middelen, hebben wij bij onze huisbankier aangeklopt voor 

een tijdelijke lening aangezien wij een buffer als werkkapitaal moeten overhouden (o.a. wegens 

voorfinanciering van gemeentelijke trajecten). 

Hoewel de bank zelf concludeert dat ze financieel 0% risico loopt, vindt onze huisbank deze 

uitbreiding 'niet in ons belang'!!!!!! Kortom, de bank beslist voor ons of het in ons belang is of niet 

terwijl wij als ondernemer nog altijd zelf bepalen of iets in ons belang is en welke risico wij daarbij 

wensen te nemen. Een zeer arrogante, hooghartige en boute uitspraak van deze 'ondernemersbank' 

die kant nog wal raakt. 

De grootste reden van afwijzing: aXnaga heeft de afgelopen 2 jaar te weinig winst gemaakt.  

Dit zeiden we echter direct zelf al toen we in gesprek gingen. Waar ze echter niet naar kijken is dat 

we ook nog steeds in deze economisch zware jaren winst hebben gemaakt, de jaren daarvoor prima 

tot uitstekend waren en we ook een prima business case hebben richting de toekomst! 

 

Overige (buitenlandse) banken willen het aXiehuis (nog) niet ondersteunen daar zij niet onze 

huisbankier zijn. Niettemin zijn deze banken als ook allerlei andere partijen die wij hebben gesproken 

zeer verbaasd over de opstelling van ABN Amro. Juist als 1 bank het had moeten en kunnen doen, is 

het volgens hen onze huisbankier. 

 

Hoewel alle lichten zakelijk op groen staan en iedereen zeer enthousiast is over onze 

uitbreidingsplannen, slaat de ABN Amro ons het licht uit. Zelfs argumenten dat ze een 

maatschappelijk belang hiermee mogelijk de nek omdraaien, is voor de ABN Amro geen reden om 

ons tijdelijk te ondersteunen.  

Ook een creatieve oplossing om 5 jaar aflossing reeds separaat te stallen bij de bank en per jaar te 

evalueren hoe zaken lopen, is geen optie voor de bank om wel in te stappen. Bij welke partij krijgt de 

bank zo'n garantie......!?!?!? 



Tot slot hebben we ze verzocht ons te sponsoren. Als ze immers ook Ajax voor miljoenen euro's 

konden sponsoren, kan dat ook bij dit mooie maatschappelijke initiatief waarbij we zelfs het 

sponsorbedrag terugbetalen (Ajax niet!). Ook hierin wil de bank niet meegaan........ 

Het is diep triest te constateren hoe deze bank zich opstelt naar ondernemers die risico durven te 

nemen, goede ideeën hebben en een (groot) maatschappelijk belang dienen om ze vervolgens het 

ondernemen onmogelijk te maken.  

 


